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 األساسيةالتحتية والتجهيزات البنيات  :األولالمحور   
 بيانات المشروع نسب اإلنجاز المتوقعة

 الرقم المشروع الموقع االهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 %100 %80 %60 

%40 %20 
 تحسين رؤية وسالمة الراجلين والسائقين -
 وتحسين الحركية الحضريةوالجوالن  تنظيمالسير -

بني انصار و 
 فرخانة

 والعمودياألفقيالتشوير وضع 
 الطرق

1 

 

البنيات والخدمات االجتماعية :الثانيالمحور   

 والثقافية والرياضية
 بيانات المشروع نسب اإلنجاز المتوقعة

 الرقم المشروع الموقع االهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 تعزيز المرافق الحيوية للجماعة -   %100   

 

 
 

 تهيئة المقابر بالجماعةبناء و 
 : جماعة بني انصارصاحب المشروع
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 األنشطة االقتصادية:الثالثالمحور   
 بيانات المشروع نسب اإلنجاز المتوقعة

 الرقم المشروع الموقع األهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
          

  ـــــــئــشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

 المشاريع الذاتية: -1
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 الحكامة المحلية:الرابعالمحور   
اإلنجاز المتوقعةنسب   بيانات المشروع 

 الرقم المشروع الموقع األهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
سيارات  وأصحابالسلطة وموزعي البريد مأموريةتسهيل  - %30 60% %100   

.لمهامهم تأديتهماثناء  األجرة  

وتلقينها  الوطنية التاريخية والشخصيات باألحداثالتذكير  -
.للناشئة  

  

ببني انصار واألزقةتسمية الشوارع   
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 تعزيز اسس ومبادئ الحكامة واالدارة الذكية - %30 60% %100   
نينالخدمات اإلدارية المقدمة للمواطوجودة رفع مردودية  -  

رقمنة الشواهد والوثائق الصادرة من مصلحة  

 بالجماعة  الحالة المدنية
 

4 

المهنية والشخصية للموارد البشرية دعم المهارات  - %30 %60 %100   
 بالجماعة

بيريةتمكين الموظفين من المعارف القانونية واآلليات التد -  

  

 التكوين المستمر للموارد البشرية بالجماعة
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 تهيئة المجال والتعمير والبيئة:الخامسالمحور   
 بيانات المشروع نسب اإلنجاز المتوقعة

 الرقم المشروع الموقع األهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
تحسين حركة السير و أرشاد مختلف مستعملي الطريق   25% 100%   

 خاصة العابرين لتراب الجماعة
 

 

 بني انصار

 

 تجهيز المدينة بعالمات التشوير التوجيهي
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3 
 

 
 

 

 لتجهيزات األساسيةوا التحتيةالبنيات :األول المحور   
 بيانات المشروع نسب اإلنجاز المتوقعة

 الرقم المشروع الموقع االهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 indh)  )تهيئة وبناء الطرق بحي زروالة   2014انظر اتفاقيات برنامج  -  100%    

 

 

 

1 

دعم الولوج للخدمات االساسية -  100%      

تحسين الظروف المعيشية للسكان -  
فك العزلة. -  

 بناء وتهيئة الطريق القديمة الرابطة بين المسجد 

وبين مدرسة سيدي امحمد مع انجاز قناة للتطهير 
 indh)  )السائل 

 

2 

األساسيةدعم الولوج للخدمات    %100     
للسكانتحسين الظروف المعيشية  -  

فك العزلة.  -  

 indh 3)  )بناء الطرق  

 

: البنيات والخدمات االجتماعية الثانيالمحور   

 والثقافية والرياضية
 بيانات المشروع نسب اإلنجاز المتوقعة

 الرقم المشروع الموقع االهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
       

 لعمليةلولوج الحياة ا التأهيلمن  أوليمستوى  التالميذ منح -
 تعزيز االندماج في مستوى الشغل -

 
 

 بني انصار

 

 

 
 

 انجاز مشروع بناء مركز القرب للتكوين المهني
 : جهة الشرقصاحب المشروع -
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    %100   

تعليميةدعم تالميذ االحياء البعيدة للولوج الى المؤسسات ال -  
محاربة الهدر المدرسي -  

إعدادية خديجة  -

 المؤمنينام 
إعدادية بني  -

 

 

حافالت للنقل المدرسي  3تسيير   

5 

 مشاريع مبرمج إنجازها في اطار -2
 اتفاقيات الشراكة 

 
 



4 
 

 انصار 
ثانوية عثمان  -

 بن عفان
 إعدادية القصبة -

تشجيع تمدرس الفتيات  -  100%      
محاربة الهدر المدرسي -  

جماعة بني 
 انصار

 اقتناء حافلتين للنقل المدرسي
جماعة بني انصار: صاحب المشروع  

6 

 تشجيع الجمعيات على الممارسة الرياضية - %30 100%    
 تنظيم بطوالت محلية وطنية ودولية -

 احداث فضاء للتنشيط الثقافي والرياضي والفني -

 
 بني انصار

 

 انجاز قاعة رياضية مغطاة للقرب 
 .: جهة الشرقصاحب المشروع -
 العمران وجدة المنتدب: صاحب المشروع -

7 

  %
100 

 الثقافية والتربوية لفائدة الشبابدعم األنشطة  -   %50
 رفع دينامية العمل الجمعوي المحلي -
 محاربة مظاهر االنحراف في أوساط الشباب -

 إعادة بناء دار للشباب بجماعة بني انصار بني انصار
 جماعة بني انصار: صاحب المشروع

8 

إحداث فضاء يليق وتطلعات الشباب لمزاولة كل األنشطة  -  %10 %100   
 الثقافية والرياضية 

ترسيخ قيم المواطنة -  
تحسين قدرات الشباب على التواصل والحياة المجتمعية -  
مكافحة جميع انواع االنحراف والتطرف -  

 
 بني انصار

 )حي زروالة(

 
 احداث دار للشباب من صنف "ب"

 بني انصارجماعة :صاحب المشروع -
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 تعزيز المشهد الرياضي بجماعة بني انصار -   %10 %50 %100 
 الرفع من مستوى رياضة كرة القدم محليا واقليميا -

 . واألطفالتوسيع القاعدة الرياضية في اوساط الشباب  -

 بني انصار
 )القرمود(

 بناء وتجهيز ملعب لكرة القدم 
 

10 

لفائدة الشبابخلق متنفس رياضي  -  10% %100     

 إلبرازتشجيع الشباب على ممارسة االنشطة الرياضية  -
 مهاراتهم الذاتية

المساهمة في القضاء على ظواهر االنحراف والتطرف في  -

 أوساط الشباب.

 بني انصار

 فرخانة
مالعب بالعشب  3بناء خمسة مالعب للقرب )

 الصناعي وملعبين مبلطين(
11 

 لفائدة الشباب بحي زروالة خلق متنفس رياضي -  100%    

 محاربة ظاهرة االنحراف لدى الشباب. -
 
 

 indh 12)  )بناء ملعب للقرب  حي زروالة

لحي زروالة دعم ارضية ملعب القرب -   %100     indh 13)  )بناء حائط دعم الملعب القرب  حي زروالة 

 

 األنشطة االقتصادية: الثالثالمحور   
 بيانات المشروع نسب اإلنجاز المتوقعة
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 الرقم المشروع الموقع االهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 -  ــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

 الحكامة المحلية: الرابعالمحور   
المشروعبيانات  نسب اإلنجاز المتوقعة  

 الرقم المشروع الموقع االهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022
         - 

 الشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ

 

 تهيئة المجال والتعمير والبيئة: الخامسالمحور   
المتوقعةنسب اإلنجاز   بيانات المشروع 

 الرقم المشروع الموقع االهداف 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 بالجماعة االرتقاء بجودة االنسجة العمرانية - %25 %100    
 تاهيل وتقويم االحياء غير المنظمة وناقصة التجهيز -
 ضبط الحركية العمرانية غير المنظمة خاصة بفرخانة -

توفير أليات عمل لتشجيع و تأطير حركية البناء -  

ناقصة التجهيز  األحياءانجاز دراسة اعادة هيكلة  فرخانة
 بجماعة بني انصار

14 

 من الفياضانات.والمدينة بصفة عامة حي زروالةحماية  -  100%    

 .المساهمة في الحفاظ على البيئة  -

 indh 15 )  )تهيئة واد زروالة حي زروالة
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